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Na cestách životem, zemmi a kraji nalezl jsem zemi nad

míru podivnou — tam totiž, a to bylo to podivné, lidé po-

žívají jed.

Vidl jsem tam zvláštní továrny, které jed vyrábly ve

velkém, a zvláštní zase závody menší, kde se tento jed pro-

dával v malém a hned užíval.

Jak jinde kupci mají nápisy: »Zde se prodává cukr, ká-

va atd., v té zemi vidíte nápisy: »Zde si lovk mže lacino

koupiti nedokrevnost, souchot, nemoce duševní, padoucnici«,

»zde se prodává chudoba«, »zde se prodává mor, cholera, ty-'

fus«. To jsou jist divné nápisy! A jsou ješt divnjší: »Zde

se lovk mže stát hloupým«, jinde dokonce: »zde mže
zblbnout, zde mže se stát bezcitným, hrubým a surovým«.

Všechny tyto místnosti jsou hojn navštvovány. A nejen

to: v té zemi vláda vybírá ješt peníze, velké peníze ve form
daní, církev, její nejvyšší a nejbohatší hodnostái také jen jed

vyrábjí. Trn a oltá spoívají na tomto jedu! Mnoho spote-

bují toho jedu i pi slavnostech národních, vlasteneckých. A
nejvíce bylo mn podivno, že ani církevní a náboženské slav-

nosti bez tohoto jedu se neobejdou. Ohromná procesí táhnou

z celého kraje, prý k panence Marii, hledím, lid ne, že by se

modlil, že by byl nábožný a vážný — naopak, vidím, jak je

rozjaen tím jedem, jak se strhnou hádky, vidím kolem chrá-

mu samou neistotu, nezdravotu, až z té neistoty umírají . . ,

To jest pece nadmíru divné! Tážete se: »Co pak je to?«

Tu slyšíte výklad: Ja, pane, takové procesí je jen na oko pro-

cesím kesanským, máme kesanské náboženské názory jen

na oko, ve skutenosti máme jiné náboženství, my máme
ti bohy, my jsme mnohobožci, máme zvláštní svou trojici:

jeden bh je víno, voda slunení, druhý je voda vaená,

pivo, a konen voda ohnivá, to je duch, pravý duch,

spiritus.
Takovouto zvláštní trojici máme: duch je hlavní bh ^a

všichni ti bohové nejsou neviditelní, mžeš si je koupit a m-
žeš je pijímat . . .



Takové a podobné doplnní napsal by Komenský do své-
ho Labyrintu, kdyby pozoroval novodobý alkoholism a kultus
toho ducha, spiritusu, alkoholu ve všech formách.

1. Spoteba alkoholu jest, to vidí každý, všude v ci-

vilisovaných státech ohromná. Na p. v Rakousku se vydá
ron za rzné lihoviny nejmén 14 set mil. korun. To je

skoro tolik, kolik celý budžet obnáší, mnohem více, než se
vydá na vojsko, dvakrát tolik. A ted si povážit, že tu nejsou
jen výdaje, které se za lihoviny dají pímo, nýbrž nepí-
mo, snad jest jednou tolik se vydává nemocemi a rznými
jinými následky pití, tedy suma ohromná.

V Nmecku vydává se ron pes 3 miliardy marek za
alkohol, znan více než obnáší íšský budžet.

Celá potrava — a já udávám statistiku nmeckou, pon-
vadž je pelivá — stojí nco pes 13 tisíc milion marek, z
toho jde skoro Vi na lihoviny. Na obilí a zemáky se vydá jen

trochu více než za lihoviny, nco pes 3 tisíce milion, za
maso celkem pes 13 set milion, za máslo a mastnosti nco
pes 18 set milion, za ovoce, ovocné šávy a konservy 1000
milion atd. Za pivo 1575 milion, za koalku 700 milion
a víno 500 milion. Tedy 13 tisíc milion za potraviny celého
Nmecka a v tom skoro Vs za alkohol.

V Nmecku dlník ženatý vydá za pití z toho, co si vy-
dlá, 7—9%; neženatý mnohem více: 14—22%. Pi výrob al-

koholu asi každý 14. dlník jest zamstnán a z obilí na vý-
robu alkoholu se spotebuje asi V* ; podobn v zemích jiných.

Tedy spoteba lihovin, o tom není nejmenší pochybnosti,
ohromná.

2. Lidé ve starší dob vždycky pili, ale pili bohatí, pily

jednotlivé tídy, pilo se o nkterých slavnostech, ale že by
se pilo pravideln, abych tak ekl systematicky jako

ted, aby pil tém každý, muž, žena, ba už i dti, toho ne-

bývalo; to teprve pozvolna se vyvíjí tou mrou, kterou vy-
rábní alkoholu se zdokonalilo moderními stroji. Vždy alko-

hol ješt v 17. století se prodával v apatykách, ze kterých se

pak dostal do hospod; teprve od 17. století, ale zejména od
poátku 19. století tím, že destilace byla velmi usnadnna,
koalkastalasepitímnárodním.

Ale sotva, že koalka zavládla, pivo se hlásilo o prven-

ství. Opt vynálezy chemické, zlacinlá doprava atd., to vše-

cko umožnila, že od polovice 19. století pivo se stalo druhým
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pitím národním. A tak lze si vysvtliti to, že poád pokrokem
industrie pibývalo alkoholismu, rozumj toho systematického,
toho stálého, obecného pití ne jednotlivých tíd, nýbrž
všeho lidu a všech vrstev. —

Posud alkoholismu pibývá stále, jak máme statistické do-
klady, ve všech zemích; jen v nkterých málo zemích v no-
vjší dob alkoholismu ubývá hnutím protialkoliolistickým.

V letech 1898—1900 pipadá na lovka litr absolutního
alkoholu, docela istého, vypitého v rzných nápojích:

ve Francii 21*25

v Belgii 15-17

ve Švýcarsku 14*19

v Itálii 13*77

v Dánsku 12*83

v Nmecku 10*76

v Anglii 9*97

v Rakousko-Uhersku 9*37

ve Švédsku 6*33

v Nizozemsku 5*76

v Severní Americe 5*68

v Rusku 3*05

v Norsku 2-90

Jak eeno, ve všech zemích pibývá pití piva a vína;

ubývá pití koalky v Norsku, Švédsku, Dánsku, Holandsku,

Finsku a Kanad.
3. Abych ekl nco o jmén »alkohol«: Pochází z arab-

ského »al-kehal«, což znamená jemn utluenou massu a z

toho vznikl název alkohol ve spiritusu a konen pro alkohol

ve všech ostatních nápojích.

Alkoholismem rozumíme to pravidelné a zosobnlé

užívání alkoholu, ne ojedinlé. Piják se vyznauje tím, že své

pití nereguluje žízní. Normální lovk jí, když má hlad a jí,

až má hlad. Ale s pitím je to jinak; lidé nepijí, až m.ají žízeíi,

nýbrž pijí beze skutené poteby, ze zvyku, obyejn ten-

kráte, když to, co ped tím vypiU, ani ješt nestrávili. — Když
já jsem dorstal, rozuml se pijákem koaleník; dnes pojem

je širší. Dnes pivai jsou na tomže stupni, jako koaleníci,

slovo »piják« znamená také pivae. Ba -práv piva se nejvíce

spotebuje; pivo dnešnímu alkoholismu dává ráz. Spotebuje

se mnohem mén koalky a vína, než piva, nynjší alkoholis-

mus jest pivastvím. A tím už je eeno zárove, že není



alkoholismus jen ve tídách hospodásky nejchudších, nýbrž
také ve tídách bohatších a bohatých.

4. Pro pití a pro pití nemírné uvádjí se, jak to každý
slyší a ví, nejrozmanitjší dvody. íká se zejména o vín, že

sHí, že práce a námaha vyžadují posilnní alkoholem. Jiní

zase íkají, že víno jest medicína (druzí to íkají o piv a ko-

alce), že potebno jest pro zdraví.

Nkteí íkají: »Pivo jest výživné,« a opt jiní: »Alkohol

heje; v zim jest potebí se otepht.« Jiní zase íkají: »Náš
moderní život, ten neklid a práce, píHšný ten chvat, vyža-

duje njaké stimulans, nco dráždivého, sice by lovk nemohl
tolik pracovat, jak se na nm žádá.«

»Clovk také musí mít radost ze života, musí požívat,

nepití jest askese. Nepití je proti pirozenosti lidské. lovk
nic neužije; já chci nco užít, když se napracuji.«

Jiní to formulují: »Zivot potebuje trochu poesie. lovk
musí míti njaké illuse, když se pije, je fantasie innou. A toho

je poteba, tím se zapomíná na strasti a trampoty.«

Konen se íká: »Spolenost toho vyžaduje, pátelství.

My sejdeme se v hostinci, tam si lovk s kamarády poho-

voí, osvží se lépe než v kostele. Kostel je jeden a hostinc
deset; jest jich tedy více poteba než kostel,«

»Potebuieme alkoholu, abychom si po práci odpoinuli.

Pro odpoinek je pití nutné. Alkohol sílí, dává odpoinouti,

lovk zase mže tím více a usilovnji pracovati.*

To asi jsou dvody, které slýcháme napoád. Jsou správ-

ný a do které míry?
Všecky tyto dvody mžete, chcete-li, velmi dobe zkou-

šeti na obyejných zjevech kolem sebe. Jen prosím se dobe
podívejme, je-li na p. pravda, že ti, kteí pijí, se sílí, že mají

radost atd. Nevidíme, naopak napoád, jak lidé pitím slábnou

na tle i na duchu, jak nií sebe a svou rodinu — a to že jsou

radosti životní? Jsou, pravda, z pití také radosti, ale jaké a

jak draze placené!

Od 'nejstarších dob jest známo, že athletové a ti, kteí

provozují sport, se musí zdržovati pití. Sportovní training je

do veliké míry protialkoholistický. Tedy nejsilnjší lidé, kteí

chtjí svou sílu prokázati, nesmjí píti; to pece už ukazuje,

že s tím sílením alkoholismem to vypadá divn.

Každý, kdo jezdí na kole, .ví, že požívání alkoholu zle p-
sobí na nohy.



Všechny vojenské správy dosvdují, že na velikých vo-

jenských pochodech vojsko, které pije, mén vydrží než voj-

sko, jež se alkoholu zdržuje. Nejedná ruská porážka v po-

slední dob namnoze pímo zavinna byla alkoholismem vd-
c i vojska. Rusové pijí, kdežto Japonci pili mírn a nkteré
oddíly pranic. Proto vojenské správy na p. ve Francii místo

alkoholu dávají mužstvu kávu. Vbec je dležito, že vojenská

správa, a práv ta, jest protialkoholistická, ponvadž chce mít

silného vojáka — a vojenským správám nikdo nebude vy-

týkat asketickost!

' Také na lostvu se žádá od námoníkv, aby se zdiyžovali

pití. Anebo takové zajímavé a pouné pípady: Expedice k

tonám nejlépe se daí na základ protialkoholistickém. Nan-

sen to v poslední dob vyzkoušel na sob i na svém muž-

stvu. Nepili »pro teplo« alkoholu, nýbrž pili rzné ovocné

šávy; a Nansenova výprava dodlala se úspch velikých.

A tam je hodn zima — Hdé pece nepiU a osvdilo se to.

A naopak zase v horkých krajinách žádá se, aby vojsko

i pisthovalci nepili lihovin; zjistilo se, že ti vojáci slábnou

a padají, kteí pijí lihoviny. V indické armád anglické je mno-

ho voják, kteí nepijí.

Podobn stoupání na vysoké kopce a hory lépe se ^je
bez pití atd.

V nkterých železáských továrnách a hutích dlníci ne-

pijí, aby snášeli horkost.

Ve správ železniní nkteré spolenosti nepijmou lo-

vka, který pije, anebo se musí zíci alkoholu. A je dosvd-

eno, že takové dráhy jsou pesnjší a bezpenjší.

Já pravím: to jsou fakta, která mžeme každý pozoro-

vati, o nich se mžeme sami pesvditi. A opakuji: neroz-

hodují tu dvody a pohnutky mravní a ideální, nýbrž prak-

tické, chtjí míti silné vojáky, chtjí co nejvíce vydlat atd.,

proto nechtjí míti dlnictvo a úednictvo, které pije. Všecka

tato fakta dosvdují, že ty uvádné argumenty pro pití

nestaí.

5. Novjší vdecké badání o alkoholu nás o tom pouuje

a pesvduje s jistotou naprostou.

Alkohol je v pravém slova smyslu jed a nic jiného a p-
sobí jako každý jiný jed, ruší a nií organism. Ovšem, že si

organismus mže zvyknouti na jed a zvykne si na nkolikeré



jedy, ale jed proto nepestává býti jedem. Dkaz máme ve
vlastní zkušenosti.

Každý, kdo zaal pít, na poátku, než si zvykl, musil si

práv zvykati, to jest, musil pekonati pirozenou nechuf k
lihovinám; zvykem teprve a cvikem lihoviny snese. Jak si

lovk na nco zvykne, a kdyby to bylo nevím co, pak stává
se zvyk druhou pírodou. Avšak každý, když mu po prvé dáte

nápoj kvašený, alkohol, nesnese ho. Stane se nejednou, že lo-
vk, který mnoho vypije, se svalí a na míst je mrtev —
otrava alkoholem. To se mže státi i pi velmi malých dáv-
kách podle konstituce.

Dlají se dnes vdecké pokusy na rostlinách, na zvía-
tech. Když dáte jen trochu alkoholu na rostlinu, bledne, usy-
chá, a dáte-li více, když ji poléváte, zahyne úpln, ume. A
stejné zvíe. Slabší zvíe zeme hned po slabší dávce. Silnjší

zvíe me silnjší dávkou. Ovšem i zvíe se dá vychovati k
pijanství — po trošce si zvyká a stává se alkoholikem.

Tento zhoubný vliv alkoholu na organism je venkoncem:
Dáte-li do vejce jen malinko alkoholu (staí již pára z alko-

holu), jsou kuata, která se vylíhnou, zmrzaena ve vtšin
pípadv. Alkohol skuten, jak se dá ukázati na všem, co
žije, jest jed, niící organism a život.

A rozumí se: alkohol nií v organismu naped nejjemnjší

ástky, zejména mozek, a pak ásti hrubší; organismus po-

stupn se nií tím, že alkohol všude vniká z krve, až konen
celý organismus jest prosycen jedem, otráven.

Psobení alkoholu fysiologické na organism lidský jeví

se takto:

Rušivý vliv alkoholu jeví se pedevším pi trávení: A tu

máme hned vdeckou opravu ohromného omylu: Lidé totiž

íkají, že pijí, aby lépe trávili. Avšak jest fakt, že už jedna

sklenice piva trávení zpomaluje. Potrava se nevyužívá tak,

jak by se žaludkem využila, kdyby zstal bez alkoholu. Alko-

holem se chuf k jídlu seslabuje, nastává tunní, proces to

degeneraní. Krev pitím vodnatí, alkohol v krvi nií krevní

tlíska (ervená i bílá). Alkohol vniká do celého tla a po-
rušuje a nií naped nejjemnjší buky nervové, postupn kazí

buky ostatní. Cévy slábnou a celý obh krve je slabší; alko-n

Iiol neobživuje, naopak, po poáteném podráždní umrtvuje.

Dýchání jest rychlejší, ale povrchnjší. Teplota se zvyšuje

zdánliv: alkohol rychle se stravuje, spálí, a to dá s poátku



pocit, že otepluje; ale on velmi rychle uniká z rozehátýcti
cév a potom ochlazuje télo a tak konený úinek je ochlazení,

nikoliv oteplení. Alkohol Hidíž také nesílí, naopak, on pi práci

obtžuje, ztžuje zejména tžkou práci. Alkohol konen také

není potravou. O pivu poád se íká, že je tekutým chlebem,

ale ani to není pravda, výživnost piva je nepatrná. Pivo je

Skráte dražší co do výživnosti než housky (tedy houska za

4 halée je aspo tolik výživná, jako pl litru piva). Jedním
slovem: fysiologické úinky alkoholu jsou pravý opak toho,
co obecn jsme posud pokládaU za pravdu.

6. Alkohol jest velmi asto píinou mnohých a rzných'
neduh a nemocí, Pochopitelno, že tou cestou, kterou se do-

stává do organismu, jeden orgán za druhým onemocní. Ústa
a hltan jsou na první rán, pak žaludek a steva; vznikají v
tchto orgánech rzné katarrhy, zánty; pak ledviny (zánt,

scvrkání), srdce onemocuje rozšíením a stunním; krev

pijákova je slabá, vodnatá — dostavuje se bezkrevnost. Na-

stává zkornatní cév, vény též degenerují, játra trpí, nejdíve

a nejastji se zvtšují do jisté míry, pak nastává scvrkání.

Stejn sleziny trpí a nepímo i plíce.

Vznikají dále rzné nemoci: ztunní (dkaz, že látky

špatn se vymují a vymšují), dna (suché lámání), také

diabetes atd. Ješt nemoci kožní (furunkuly — jedovaté ve-
dy) atd.

Jak siln ruší alkohol, velmi asto lze pozorovati na zra-

ku: jest konstatováno i náhlé oslepnutí po požití velikého

množství alkoholu. Bylo zjištno u železniních dlník a

úedník, že alkoholismem ztrácí se pocit pro jisté barvy, a

dnes spolenosti železniní zkoušejí, zdali zízenci správn

rozeznávají signální barvy. Vbec chorobnost piják je vtší

než nepiják.

Piják každý, a zejména nemírný, ztrácí zdolnost (sílu od-

poru) proti nemocem. Piják trpí více každou nemocí, není tak

snadno léitelný, a nkteré nemoci tím se rozšiují, že práv

lidé" pijí (cholera, tyfus, neštovice, influenca, tuberkulosa).

Tikrát tolik je souchotin u piják, než u lidí nepijících a

stídmých. Každá nemoc jest u pijáka intensivnjší, prbh
nemoci je horší. V nemocnicích bez alkoholu jsou lepší vý-

sledky léby než v nemocnicích, kde se nemocným dává alko-

hol. Piják nesnese horka ani zimy, snadno se nastudí, snadno
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se otráví jinými jedy, také rakovina a syfilis mezi alkoholiky
snáze se šíí.

Bylo na p. pozorováno na vojácích a dlnících v továr-
nách, že ten, který více pije, nesnáze snese poranní a
operace.

Nejen chorobnost, také úmrtnost lidí pijících jest vtší;
ten, kdo více pije, nežije tak dlouho, jako ten, kdo pije mén.

Rozumí se, že mohou být a jsou výjimky, ale obecné
pravidlo jest, že alkoholik nežije tak dlouho. To je

už známo, že pojišovny berou od pijákii vtší prémie; zisk

z abstinent je vtší, proto se tm, kteí nepijí, dává rabat.

Bylo konstatováno, že v pondlí, anebo v den po nkte-
rém svátku nejvíce úraz se stává, ponvadž se den ped tím

pilo.

Nedle, »den Pán«, není — »den Pán« a »modrý« pon-
dlek je pondlek erný.

Kde je hnutí proti alkoholu, na p. v Norsku, tam mže
se docela statisticky konstatovati, že ubývá sebevražd, že

ubývá zloinc. Ve Švédsku pozorovali, že lidé nepijící stávají

se vyššími. Alkoholik se scvrká, ponvadž celé tlo degene-

ruje; lovk nepijící mohutní. Nejen nemoci fysické, ale i ne-

moci duševní, choromyslnost, zapíinny jsou alkoholismem.

Delirium tremens jest ovšem charakteristické pro pijáky;

ostatní formy choromyslnosti u alkoholik snáze se dostavují.

Alkohol do mozku velmi rychle vniká a otravuje mozek a
nervy. A tak je opilost sama sebou jakousi nervovou akutní

psychosou. Nkteré druhy nervových nemocí, na p. padouc-
nice, je zapíinna pitím a snad ti tvrtiny lidí, trpících pa-

doucnicí. pocházejí z rodi alkoholik.

Recidiva u alkoholik astjší, snáze se psychosa vrací

u piják, než u nepiják. Také sebevražednost je do
veliké míry zapíinna pitím; piják je náchylnjší k sebe-

vražd.
Alkohol, jakožto jed, každý organismus rostlinný, živo-

išný i lovka porušuje a nií; pitíje smrtpoástech.
Piják smrt uspišuje umle, chemicky, pijanství je mravní

sebevraždou, sebeubíjením, alkoholism znamená íši smrti.

7. Zhoubnému a umrtvujícímu psobení na orgány fysické

odpovídá vliv alkoholu na celý život duševní. Alkohol pedn
co do innosti rozumové, všecko otupuje; nejenom že jedno-

tlivé smysly, jako zrak, se seslabují, innost smysl se zne-
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snaduje a zpomaluje a vbec celá rozumová innost je alko-

holem seslabována.

To se dá dokázati experimenty; na p. lidé, kteí se na-

pili, nedovedou tak rychle ísti jako ti, kteí se nenapili. Po
malých dávkách alkoholu mžete konstatovati, že lovk ne-

ní tak pesn chápavý jako ten, který nepil. Jest ada zku-

šeností vynikajících lidí, jež dosvdují, že jaktživ nepišla

jim šastná myšlenka vdecká, když se napili. Helmholtz,

slavný fysik, výslovn to o sob konstatuje. To platí pro

myslitele, pro básníky i umlce; je omyl, že vínem podncuje
se tvoivost a fantasie — tvrí innost pitím se nezdoko-

naluje, nýbrž podlamuje.

Nejen rozum, také cit se pitím otupuje a ohrubuje a ko-

nen i vle stává se slabší; zdánliv energie pitím roste,

ale to je klam seslabené soudnosti, ve skutenosti pitím lo-
vk moc nad vlí ztrácí, jak stále a stále mžeme pozo-

rovati.

8. Tato degenerace života duševního má pirozen ná-

sledky v celém život mravním. Že se cit pitím otupuje,

to znamená, že láska k bližnímu, soucit jest seslabován a otu-

pen a tím základ vší mravnosti jest podbmen. Piják ztrácí

cit pro povinnost, energie slábne, piják se stále obelhává, že

se napraví, ale padá stále hloub a níž. Piják stává se egoistou,

nedvivým, nervosním, podráždným, brutálním proti dru-

hým a ukrutným.
Není nejmenší pochybnosti, že alkohol, uritji eeno,

hospoda ruší život rodinný. Kdo to nevidí, ten

prost to vidt nechce, chce být slepý. Muž, otec rodin se od-

cizuje hospodou, on sám i rodina jeho trpí nejen hospodásky,

ale také mravn. Piják zanedbává dti; piják propíjí zdraví

a život nejen svj, ale i ženy a dtí, nedostává se penz na

chleba a na léky, rodina chadne a me . . . Úmrtnost dtí

v rodin pijácké je pirozen veliká.

Alkoholismus ohrubuje a zbrutalisuje styky muže a ženyj

alkohol podncuje pud pohlavní a svádí na cesty nepirozené;;

nepirozené zloiny pohlavní do veliké míry pochodí z pijan-

ství. Láska muže a ženy pitím se znehodnocuje, zhrubuje. A1-!

koholism a prostituce se navzájem podmiují a podporují

prostituce kazí a nií život rodinný a život vbec.
Alkoholismem zloinnost se zvyšuje. Kon-

statovali mnozí právníci v rzných zemích, že až 90 proce^
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trestných in zavinno jest alkoholem bu pímo anebo
aspo nepímo.

Chronický alkoholismus jest nebezpenjší než jednotUvé
opití; stálým pitím lovk se stává bezcitným a surovým, ku
zloinm, zejména ku zloinm proti osobám, píchylným.
Hospody a trestnice mají blízký vztah. Také zloiny asto
v nedli a po nedlích (podobn jako úrazy) se vyskytují; ne-

dle je skuteným dnem alkoholu.

Vbec tím, že rozum, cit, vle pitím se seslabuje, mravní
výsledky pro jednotlivce i pro rodinu nemohou býti než zlé.

9. Alkoholismus je zhoubný tím, že jeho zlé úinky z ro-

di pecházejí na dti. Alkoholismus jest dnes vedle pro-

stituce hlavní píinou degenerace celých národ, stav, ro-

din a jednotlivc. Degenerace doslova znamená, že se rodí

lidé slabí a neduživí. Již na vejce, jak jsme vidli, psobí alko-

hol rušiv, vylíhnou se menší kuata a ve mnoha pípadech
zmrzaená. Dlaly se pokusy na zdravých silných psecl^;

mláata ps pivyklých na alkohol v ohromné vtšin byla
degenerována, bu oslepla nebo njak seslabená nebo pímo
už docela zmrzaená. Statistika dokazuje, že jen 20% potom-
stva takových alkohoUsovaných zvíat zstalo zdravých,

kdežto od zdravých zvíat obyejn jest 94% zdrávo. A po-

dobn jest to u lovka: dti na sob pociují alkoholism ro-

di. Degenerace alkoholická zjevuje se v rozmanitých for-

mách. Dít má po rodiích, zvlášt když oba rodiové pijí,

náchylnost k pití. Dti alkoholik jsou slabší a snesou alko-

hol špatnji; potomci piják rychleji se pitím nií. Dále alko-

holismus rodi v dtech se projevuje v neurasthenii, hysterii,

slabomyslnosti, padoucnici, vbec v rzných slabostech du-

ševních a tlových zárove. Degenerace alkoholická se jeví

dále ve špatných zubech; neschopnost mnoha .matek ke ko-

jení lze ve mnohých pípadech pímo odvoditi z toho, že byli

rodiové pijáci. Tuberkulosa se zjevuje v dtech z rodi
alkoholických. Velmi drazn se musí upozornit na hrozný

zvyk, satky slavit pitím. Dít splozené v opilosti velmi asto
pyká za nerozum a nemravnost rodi. Snad K i víc dtí
zplozených v opilosti je njak vadných. Ovšem teba upozor-

niti na to, že se nesmí ddní ist mechanicky bráti, jako by
už každé dít alkoholik bylo k degeneraci odsouzeno. Budou
výjimky. To, co mnozí lékaové odvozují od ddní, jest asto
z vychování: Dít vidí, co otec, co matka dlají a dlají to
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po rodiích. Velmi asto dít rodi pijících pichází k úra-

zu, zmrzaí se a onemocní nepéí rodi. Dcko vzrstá ve
zlém ovzduší, nauí se záhy pít a tím se nií. Pes to musíme
prohlásit, že alkoholism a prostituce jsou nejúinnjší píinou
degenerace.

10. Sociální a politické úinky alkoholismu jsou dány tím,

co eeno o úincích mravních a fysických. Byla jednou 'do-
ba, kdy se velmi svrchu mluvilo o koalenicích, jako by jen

ten prostý lovk byl opilcem. Ta doba minula. Vidíme dobe,
že piva není o nic lepší, než koaleník, ba horší. Piva je

velmi asto z tíd inteligentních. Lékaové sami, advokáti,

spisovatelé, umlci, uenci — všichni rozhojují ady opilc;

je sice rozdíl mezi koalkou a pivem, dokonce mezi koalkou
a šampaským, ale pivaství a vbec všecko opilství je ška-

redé a zlé. asto ti »jemní« pijáci jsou horší. Už jsme ostatn
G pivaství mluvili. Oekávalo se kdysi a íkalo se, že pivo

zatlaí koalku, ba doporuovalo se lidem, aby pili pivo, že

nechají pak koalky. Tohoto omylu se soudní lidé dávno
vzdali. Kdo se nauil a zvykl píti pivo, nauí se pak i píti

koalku pod všemožnými omluvami a zámmkami, na p. na

lepší spánek, na piostení chuti, spravení žaludku atd. —
Veliký byl spor o to a posud je, zdali alkoholism není ná-

sledkem chudoby a bídy.

Velmi asto se íkalo a posud íká, že jen tam se lidé

alkoholisují, kde je píliš malý plat, kde jsou hmotné po-

mry velmi zlé, že se lidé opíjejí z bídy a nouze, jakoby ze

zoufalství. To není správné. Pravda jest, že lovk špatn
placený, vykoisovaný, šlapaný, snadno se dostane ke ko-

alce, už proto, že vidí špatný píklad pán, pijících také. Jak

to musí psobiti na chudinu, vidí-li hostince plny inteligence!

Chudoba tedy asto píinou alkoholismu bývá, ale ve vtší
míe-je alkohol píinou chudoby! Ten, kdo pije, ochuzuje se-

be sám, neušetí nic, nežije v rodin a odcizuje se jí, zapo-

míná na poteby rodiny, cítí jen potebu ukojiti svou náruži-

vost a na konec musí upadnouti v hospodáskou bídu i s ro-

dinou. Vdcové socialistití, jako Vandervelde, dr. Adler ve
Vídni, posl. Hýbeš vidí pravdu, horliv varují dlnictvo ped,
pitím. Dlnictvo má pímo povinnost vzdát se pijanství á

ovšem ve svém zájmu. Opilství je otcem chudoby a nesvo-!

body. Už v eckém zákonodárství Lykurgos ve Sparty
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aby si snáze udržel podmanné kmeny, mél je k pití; vdl,
že národ pijanv je národem otrok!

Politická, náboženská svoboda, každá svoboda je nemož-
ná tam, kde se pije.

Jen stídmý lovk bude pánem sebe a obhájí svou svo-

body ped jinými. Národ židovský, roztroušený mezi ke-
sanj| národ, kterým se opovrhovalo, kterého nepipouštli

a dosud nepipouštíme ku mnohým hodnostem a zamstná-
ním, národ ten slyne svou stídmostí. Udržel se do velké míry

práv tou svou stídmostí.

Alkoholism je proto venkoncem a naprosto nepokrokový,

zdržuje pokrok a zdravý vývoj, udržuje ve starých názorech

a pedsudcích. Dnes ješt celá politika jest hospodskou. Stát

udržuje se danmi z koalky, lihovin.

Ten tak zvaný kesanský, právní stát a držící jej církev

schvalují alkoholism, ba pímo jej posvcují tím, že stát dává
koncese na hospody jako na ostatní živnosti.

Já jsem letos v Gdasku slyšel pkné, ale hrozné slovo.

Tam ekl jeden duchovní, když mluvil o boji Polák a Nmc:
»Budoucnost patí tomu národu, který bude mén píti,« A
je tomu tak! Národ, který více pije, neomyln podlehne tomu,

který je stízlivjší. Budoucnost každého národa a zejména
budoucnost národa malého visí na tom, aby nemírnost, aby
pití pestalo. Každý národ pitím nií sám sebe a neomyln
upadne každý, jenž se nerozhodne proti pití. —

11. Hnutí proti alkoholismu, které te všude u prozíra-

vjších národ se šíí, zaalo naped prakticky na základech

náboženských a mravních. V Americe na p. ženy pišly ped
hospodu, kde byli muži, a tam se modlily, neíkaly jim nieho,
nenadávaly, modlily se za n. Takovým a podobným zpso-
bem vedla se agitace a dosti s úspchem.

V posledních letech však také medicína a celá vda do-

nucena zabývati se touto otázkou a tak vzniká samostatná

vda o alkoholismu a co s alkoholismem souvisí. Vdeckou
prací jsme zjistili, že alkohol není tím, co jsme v nm chtli

vidt. Obzvlášt je cenné poznání, .že i mírné pití je škodlivé.

Pojišovny na život ve svých tabulkách dosvdují, že i mírné

a stálé pití škodí a život zkracuje. Dti i mírných piják ddí
zlé následky. Ale eknme si, kolik je lidí, kteí pijí mírn?
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Docela klidn mžeme povdti, že jich sotva bude jeden

na tisíc, každý více mén bude nemírný, a proto povídám:

nepoítám s mírným pitím, nebo »pití«, je pít nemírn.

Jak tedy máme a mžeme eliti hrozivé degeneraci alko-

holismem?

Jediná možnost jest: zdržeti se úpln pití. Je to

možné a snadno možné. Je povra, že se musí odvykat po

troše; ne, rázem .se mže pestat pít a neškodí to zdraví ni-

jak. Zdravému názoru velmi pekáží to, že velká vtšina je

pro pití a že se z nepiják dlají vtipy. Ale nesmíme se bát

zaít být stídmými.

Dlají se úsmšky, vtipy na ty, kteí nepijí, protože vt-

šina lidí pije. To jest pirozeno. Když malá minorita zaíná

nco, veliká majorita se na to dívá s úsmškem vždycky. Ale

i ty úsmšky mizí a já v nich cítím vždy kus piznání. Tch
úsmšku nikdo se nemusí bát, lovk Se nemusí bát býti v mi-

norit. To bylo vždy a všude. Minorita zaíná pokrok a postup.

Nepokrok je v té veliké masse, která dlá to, co dlaH otcové.

Je známý dvod pro kouení a stejn pro pití: budeš spo-

iti na kožich, ale shoí ti a nebudeš míti zase nic. Avšak jen

trochu poítejme: i nezámožný lovk snadno propije den-

n 20 kr. To je do msíce 6, do roka 12 zl. Za to by již

dostal 4 kožichy a 4 kožichy mu neshoí. Pije-h od 20 do

60 let, tedy 40 rok, ml by 160 kožich a tedy by mu ješt

159 kožich zbylo, když mu jeden shoí. Propijs-U alkoholik

ron 200 zl., ml by za 40 let 400 kožich. Zkrátka, ty poty

s tím kožichem neobstojí, jakož vbec neobstojí žádný d-
vod, jenž se pro pití uvádí. Bez pití život v každém ohledu jest

krásnjší. lovk nepijící, který má svží všecky smysly, uvidí

tolik krásného v život, pírod, spolenosti, ve své práci,

o em se mu ani nezdálo, pokud byl ve své alkoholické mlho-

vin.

Nejsem hlasatelem askese, nemusíme býti ernohlídy.

Jsme-U jim.i, tož proto, že se pije a že vidíme ty zhoubné ná-

sledky. Jaká pak je to radost ze života, když jednotlivec, ro-

dina, národ degeneruje? Je velkým úkolem doby, abychom

mli hodn radostí. Avšak alkoholem jich nemáme, naopak,

vidíme kolem sebe bídu, hrzu, smrt! Ovšem musí se o tom

pemýšlet, jak se radovat. Posud velmi jednostranné se lidem

káže »modU se a pracuj« — ale málo se staráme o to. jak na-
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ložit s asem, kdy nepracujeme. Nedle, svátky, národní slav-
j

vjosti — posud jen v pití nejvtší oslavení a krácení chvíle.
;

Avšak i v tom zaíná náprava — lidé pokrokoví poínají

o tom pemýšlet, jak naložit s prázdní, jak užívat svobodný

as, jak odpoinout od práce. Poznáváme, že alkohol je ne-

pítelem i práce i odpoinku, poznáváme, že alkohol nesmí

nadále kazit náš volný as, nebo je nepítelem lovka a ne-

pítelem zlým, nejhorším.

ekne se: Pro všichni národové, celé lidstvo tak mohlo

se dostat do alkoholismu?

Máme tu, a bohužel ne jediný píklad, jak nejen jednotlivci,

nýbrž celí národové se mohou mýlit. Národové se mýlili ná-

božensky: co bylo náboženských spor a boj! Co to stálo

krve, než lidé poznali a uznali, že náboženství nevyžaduje,

aby se lidé jiného pesvdení niili a stejn vymaujeme se

jen zvolna a s namáháním z jiných a rozšíených pedsudk
politických, sociálních a národních. A stejn pi jídle a pití

byly a jsou mylné a špatné názory a mnohé povry. Máme
poád ješt mnoho povr a jednou takovou povrou je alko-

holismus. Lidstvo ve svém postupu ku svtlu prošlo také touto

povrou. Jakmile lovk uzná, že jest to povra, jakmile se

o tom vdeckými dvody pesvdí, že alkohol není potrava,

že alkohol nesílí, že alkohol neotepluje, že alkohol nás ne-

vzpružuje ku práci, že alkohol nií ducha i tlo jednotlivce,

rodin, stav, tíd a celých národ — pak pravím, je povin-

ností vzdát se povry alkoholické.

Když vidím, že mn vda neúprosnými experimenty vše-

cky staré dvody proti pití vyvrátila, pak jest každého poctj-

vého lovka povinností, aby co nejširším kruhm tyto v-
decké dvody uvádl ve známost. Proto já jsem dnes chtl

zde ukázat dnešní stav otázky. Já nezatracuji, nekáži, fakta

mluví sama. Musí se konen již u nás vystoupit proti dege-

neraci alkoholem: dnes jest zejména povinností uvdomlého,

Vdecky myslícího a vd dvujícího medika, právníka,

duchovního, uitele, vbec každého uvdomlého lovka hlá-

sat slovem i skutkem, že v zájmu každého národa a zejména

našeho eského národa jest: alkoholismu se zbavit!
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